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Hyvää alkanutta vuotta 2019. Pakkaset ovat paukkuneet, lumimäärät vaihdelleet, säätilat sahanneet
plusasteista vesisateisiin – kautta maan. Valon määrä lisääntyy ja päivät pidentyvät. Reviiritietoisia
varhaisimpia lintulajeja ei ole vielä juurikaan näkynyt, mutta muutaman viikon kuluttua aurinko
alkaa jo todella lämmittää, ja nekin palaavat ja sirkuttavat kutsuvasti ja kuuluvasti. Tulee kevät!
Tämän jäsenkirjeen saajien joukossa on ilahduttavasti uusia jäseniä – tervetuloa mukaan yhdistyksen
toimintaan. Yhdistyksemme pitää yhteyttä Uhtuan seudulla asuviin karjalaisiin ja vaalii kieltä, kulttuuria ja perinteitä sekä edistää ja tukee sisarseuramme, Uhut-seuran, kautta Uhtuan seudun väestön
henkistä, yhteiskunnallista ja taloudellista hyvinvointia.
Kansalliseepoksemme Kalevala täyttää 170 vuotta
Tänä vuonna vietetään Kalevalan 170-vuotisjuhlavuotta. Eepoksen toinen laitos (Uusi Kalevala)
ilmestyi vuonna 1849. Kalevala on suomalaisten ja karjalaisten yhteinen kansalliseepos, jonka
Elias Lönnrot (1802–1884) kokosi keräämällä runoja, satuja ja tarinoita.
”Keruumatkoilla hän kävi Vienan Karjalassa Uhtualla ja Vuokkiniemessä. Kalevalan ensimmäisen
painoksen Lönnrot koosti kansanrunoista, jotka hän merkitsi muistiin runonlaulajilta keruumatkoillaan vv. 1828–1834. Syntyi Kalewala taikka Wanhoja Karjalan Runoja Suomen kansan muinoisista
ajoista, jonka piirilääkäri päiväsi Kajaanissa 28. päivänä helmikuuta 1835”, kirjoittaa Aila-Liisa
Laurila Karjalan Heimo -lehdessä 1–2/2019.
Ja hänen artikkelinsa KH-lehdessä jatkuu: ”Päiväyksellään Lönnrot tuli perustaneeksi myös Kalevalan
päivän, jota ensimmäisen kerran juhlivat Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston eli nykyisen Helsingin
yliopiston Savo-karjalaisen osakunnan ylioppilaat vuonna 1865, 30 vuotta myöhemmin.
Epävirallinen liputuspäivä siitä tuli vuonna 1950 ja virallinen liputuspäivä vuonna 1978. Silloin se
vahvistettiin myös suomalaisen kulttuurin päiväksi.”
Kansalliseepoksen 170-juhlavuotta vietetään monin eri tapahtumin ja tilaisuuksin sekä Suomessa että
Karjalan tasavallassa.
Hyvää Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin päivää!
Venäjän vallankumous käynnisti pakolaisaallon Vienan ja Aunuksen Karjalasta länteen
Vuosina 1918-1922 Suomeen saapui arviolta 33 000 Itä-Karjalan pakolaista, joista vakituisesti
tänne jäi asumaan noin 13 500 henkilöä. Osa pakolaisista jatkoi Ruotsiin ja osa palasi, yleensä
huonoin seurauksin, vastasyntyneeseen Neuvostoliittoon.
Osa heimopakolaisista sai Suomen kansalaisuuden, joko kansalaisanomuksen tai avioliiton
solmimi-sen kautta. Osa sai muukalaispassin ja osa Nansen-passin, joista moni näiden passien
haltija pysyi maattomana pakolaisena kuolemaansa asti.
Tiedätkö milloin ja miten isovanhempasi tai iso-isovanhempasi saivat Suomen kansalaisuuden?
Mikä oli Nansen-passi. Lue lisää yhdistyksemme nettisivuilta www.uhtua.info - valitse menuriviltä
painike: Historia ja vasemmasta reunavalikosta: Nansen-passi

Kevätkauden karjalan kielen kurssi alkoi Helsingissä
Yhdistyksemme aloitti viisi vuotta sitten, keväällä 2014 yhteistyön Kalliolan kansalaisopiston
kanssa, järjestämällä ensimmäisen, koko kevään kestäneen vienankarjalan kielikurssin. Kursseja on
järjestetty siitä lähtien keskeytyksettä kevät- ja syyskaudella, yhteistyössä Kalliolan
kansalaisopiston kanssa.
Kevään 2019 kurssi toteutetaan 15.01.–09.04., joka tiistai klo 17:00–18:30 ja se on tarkoitettu
karjalan kielen alkeet osaaville, mutta tervetulleita ovat kaikki kielestä ja kulttuurista kiinnostuneet.
Kevään kurssin opettajan toimii FM Ekaterina Kuzmina, hän kuten aiempienkin kielikurssiemme
opettajat ovat saaneet koulutuksen Petroskoin yliopistossa.
Kieli elpyy hitaasti, mutta varmasti – opiskelemalla. Yhdistyneet kansakunnat (YK) on nimennyt
tämän vuoden kansainväliseksi alkuperäiskielten vuodeksi.
Ensiapukurssit vienalaisille keväällä Kuhmossa
Syyskaudelle 2018 suunnitellut SPR:n ensiapukurssit siirtyivät, yhdistyksestämme riippumattomista
syistä, toteutettaviksi tänä keväänä. Parhaillaan selvitämme SPR:n kouluttajien aikatauluja ja vienalaiset vastaavasti kiinnostuneita alkeiskurssille (6 henkilöä) osallistuvia ja aiemmin alkeiskoulutuksen
saaneita täydennyskurssille (6 henkilöä). Uhtua-Seura maksaa SPR:n kouluttajien korvaukset, koulutuspäivän ruokailut ja kahvitukset kaikille, koulutettavien majoitukset Kuhmossa, kurssitodistukset
sekä koulutukseen saapuville vienalaisille pienen matka-avustuksen per autokunta.
Kalevala-kuoron vienankielisten laulujen tallennushanke
Hiljattain 70 vuotta täyttänyt, uhtualainen Valentina Saburova, Kalevalan / Uhtuan monipuolinen
kulttuurivaikuttaja, on kirjoittanut kotiseutunsa sielunmaisemistaan upeita vienankielisiä runoja ja
säveltänyt niistä koskettavia lauluja, joita hänen perustama ja johtama Kalevala-kuoro esittää, vain
Vienan Karjalassa.
Yhdistyksemme jäsenet vierailivat viime heinäkuussa Petrun päivän pruasniekka -tapahtumassa,
jolloin sisarseuramme, Uhut-seuran järjestämässä, vienalaisessa iltajuhlassa, saivat kuulla näitä upeita
lauluja. Samalla paikalla olleet yhdistyksemme hallituksen jäsenet sopivat Valentina Saburovan kanssa,
että nämä laulut pyritään äänittämään, tallentamaan ja julkaisemaan.
Hankkeen suunnittelu on edennyt, mutta sitä ei voida vielä käynnistää, koska olemme hakeneet
hankkeeseen apurahaa, jota ei myönnetä, jos hanke on edennyt toteutukseen tai toteutettu.
Pidämme peukkuja!
Jäsenmaksu 2019
Vuosikokous 7.4.2018 vahvisti vuoden 2019 jäsenmaksuksi 20 €/vuosi/hlö. Erillinen jäsenmaksulasku lähetetään sähköpostitse tai postitetaan niille, joiden jäsenrekisteritietoihin ei ole ilmoitettu
sähköpostiosoitetta, Jäsenmaku on maksettava laskussa olevaan eräpäivään mennessä ja
maksettaessa on aina käytettävä laskussa olevaa viitenumeroa. Jos viitenumeroa ei käytetä, maksu
kirjautuu tukimaksuksi ja jäsenmaksu näkyy reskontrassa edelleen maksamattomana. Yhdistys toki
vastaanottaa tukimaksuja ja kiittää niistä jo etukäteen.
Yhdistyksemme toiminnan resurssin muodostaa jäsenmaksutulot.
Uhtua-Seura ry ei maksa puheenjohtajalle eikä hallituksen jäsenille palkkaa tai palkkioita.
Yhdistyksen palveluksessa ei ole yhtään henkilöä.

Kutsu yhdistyksen jäsenille vuosikokoukseen
Uhtua-Seura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään
lauantaina 30.3.2019, klo 12.00
Luotsikatu 9 D (sisäpiha), Helsinki (Katajanokka)
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 § mukaiset asiat.
Kokouksen jälkeen
• Karjalan Sivistysseura ry:n varapuheenjohtaja,
tietokirjailija Pekka Vaara pitää esitelmän aiheesta:
”Karjalaisten suhtautuminen suomalaisiin heimosotureihin 1918”. Sota tuli keväällä 1918 Vienaan
monesta suunnasta. Miksi Vienan kylien asukkaat
suhtautuivat kovin varautuneesti rajan yli tulleisiin
suomalaisiin ”vapauttajiin”?
Kahvi- / teetarjoilu, pientä makeaa ja suolaista.
Tarjoilun vuoksi pyydämme ennakkoilmoittautumista viimeistään
23.3. mennessä: info@uhtua.info tai alla olevalla osoitteellamme.
Tervetuloa
Hallitus
---Hyvää ja toimeliasta kevättä
UHTUA-SEURA ry
Kari Kemppinen
puheenjohtaja
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